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           Od kilku lat gwałtownie rośnie popularność muzyki 
latynoskiej. Powstaje coraz więcej zespołów grających ten typ 
muzyki. Koncert takiej grupy, jest sprawdzonym i lubianym 
sposobem na zorganizowanie wydarzenia klubowego, czy 
urozmaicenie imprezy firmowej. 
  
          „Mili Morena” - to zespół grający muzykę kubańską, 
oraz muzykę powszechnie rozumianą jako latynoską. Doskonałe 
połączenie dynamicznych brzmień kubańskiej muzyki, znanych 
publiczności hitów latynoskich jak „Guantanamera” czy „Oye 
como va” i spokojnego Latin Jazzu, zapewnia publiczności 
świetną i niebanalną zabawę.  

 
 
 
           Koncerty Milagors, są doskonale przyjmowane 
przez kaŜdą publikę, niezaleŜnie od wieku czy 
stanowiska.  Są one bowiem potęŜną dawką zabawy w 
najlepszym wydaniu.  
 
            Kilkanaście lat spędzonych na światowych 
estradach, sprawiło, Ŝe Milagros wie jak rozgrzać 
atmosferę na imprezie.   
 
 
 
 

         Urodzona w Hawanie, roztańczonej 
stolicy Kuby, była wokalistką wielu 
kubańskich grupach muzycznych. Była teŜ 
tancerką takich formacji tanecznych jak 
np. „Grupo Tiempo”.  Milagros jest 
fundatorką niektórych z nich – 
prestiŜowych i sławnych na Kubie formacji 
tanecznych takich jak „Rueda de Casino”. 
 



            Naturalny dla kubańczyków talent do muzyki i tańca, doskonaliła na 
poziomie akademickim. Ukończyła szkołę baletową Prodanza i muzyczną (Paolita 
Concepcion). W ekskluzywnej formacji „Conjunto Folclorico”, Milagros poznała 
tajniki afrokubańskich tańców i osiągnęła w nich najwyŜszy poziom. 
 

 
        W karierze zawodowej - jako 
piosenkarka i tancerka - ma na koncie 
współpracę ze znanymi na całym świecie 
autorytetami kubańskiej muzyki, takimi 
jak: Los Van Van, Grupo Moncada, Paulo 
FG, Dan Den czy Pachito Alonzo. Ta 
współpraca świadczy o profesjonalizmie i 
niezwykłym talencie Milagros. 
 

 
          Jako piosenkarka, występowała w wielu prestiŜowych teatrach i klubach w 
Hawanie. Brała udział w międzynarodowych trasach koncertowych m.in. Włochy, 
Jamajka, Hiszpania, Meksyk, Kanada... Była jedną z solistek kobiecej orkiestry 
salsowej „Salsa Morena”, oraz grupy „Havana Cafe”.  
 
 
          Śpiewała równieŜ z Omarą Portuondo, 
znaną w Polsce z projektu Buena Vista Social 
Club. Na koncie ma równieŜ współpracę z 
grupami takimi jak NG La Banda czy 
nominowaną do nagród Grammy „Septeto 
Nacional de Ignacio Pińeiro”.  

 
 
             Milagros Abreu Machado to gwiazda wielu Festiwali Salsy (min w 
Niemczech (Festival Salsy Latin Chem), Ukrainie, Polsce). Uczestniczyła w wielu 
występach dla telewizji (kubańskiej, międzynarodowej i oczywiście polskiej), jak 
równieŜ Polsce waŜniejszych imprezach na terenie polski (min. Przystanek 
Woodstock 2003 - Milagros zaproszona jako wokaliska na koncercie Maleo). 
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